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Resultaten van de voorjaarsenquête 2018 naar de investeringen in de verwerkende
nijverheid

De bedrijfsleiders blijven optimistisch inzake investeringen
In 2017 zouden de investeringen in vaste activa in de verwerkende nijverheid
met 8,7 % toegenomen zijn ten opzichte van 2016
De ondernemers verwachten dat hun investeringen in 2018 nog zullen stijgen
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Volgens de halfjaarlijkse enquête van de NBB; veranderingspercentages van de investeringen uitgedrukt in lopende
prijzen (exclusief leasing).

Tweemaal per jaar – in het voorjaar en in het najaar – houdt de Nationale Bank van België een enquête naar de
investeringen van de ondernemingen uit de verwerkende nijverheid.
Volgens de resultaten van de voorjaarsenquête 2018, zouden de investeringen in vaste activa – uitgedrukt in
lopende prijzen – in 2017 met 8,7 % toegenomen zijn ten opzichte van 2016. De dynamiek van de investeringen
zou bijzonder uitgesproken geweest zijn in de houtverwerkende nijverheid, de technologische nijverheid, alsook
in de voedingsnijverheid en de chemische nijverheid. Met uitzondering van de zeer grote ondernemingen (500
werknemers en meer), waar de investeringen stabiel zouden zijn gebleven, zou de stijging zich in alle
grootteklassen van de ondernemingen hebben afgetekend. De kracht van de investeringen in 2017 moet worden
gerelateerd aan de over het geheel genomen opwaartse tendens van de bezettingsgraad van het
productievermogen sinds medio 2013. In oktober 2017 zou deze zelfs uitgekomen zijn op 81,7 %, het hoogste
niveau sinds juli 2008.
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Voor 2018 wordt verwacht dat de investeringen nog met zowat 6,7 % zullen toenemen. Ten opzichte van de
najaarsenquête 2017, waarin voor 2018 een daling van de geïnvesteerde bedragen met zowat 3,9 % werd
verwacht, werden die nog voorlopige prognoses voor het huidige kalenderjaar bijgevolg beduidend opwaarts
bijgestuurd. Die herziening is vooral toe te schrijven aan de zeer grote ondernemingen (500 werknemers en
meer), waarvoor in plaats van een daling veeleer een stijging van de investeringen ten opzichte van 2017 wordt
verwacht. In de kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) zouden de investeringen daarentegen
afnemen. Vanuit sectoraal oogpunt zouden de investeringen aanzienlijk toenemen in de chemische nijverheid en
de kunststofnijverheid. Anderzijds verwachten de ondernemingen een daling van hun investeringen in de
petrochemische nijverheid, de houtverwerkende nijverheid, de automobielnijverheid, alsook, in geringere mate, in
de voedingsnijverheid.
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